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Aplikacje podlegać będą ocenie spełniania następujących kryteriów wyboru:
A. Kryteria formalne (dostępu) – punktacja: 0-1 pkt
B. Kryteria merytoryczne – punktacja: 0-10 pkt

W trakcie oceny merytorycznej projekt może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Aby projekt mógł zostać rekomendowany do udziału w programie akceleracji musi:
• Spełnić wszystkie kryteria formalne, tj. uzyskać 10 punktów;
• uzyskać wymagane minimum punktowe w każdym kryterium oceny merytorycznej;
• uzyskać łącznie co najmniej 26 punktów.
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A. Kryteria formalne (dostępu)
L/p
1.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Źródło weryfikacji

Kwalifikowalność
Aplikującego jako
Beneficjenta końcowego
do udziału w projekcie

Aplikującym jest osoba fizyczna lub podmiot, które złożyły Aplikację i
zadeklarowały, że co najmniej na dzień podpisania Umowy o powierzenie grantu
będą posiadać status mikro- lub małego przedsiębiorcy, nienotowanego na
giełdzie w okresie do pięciu lat po jego rejestracji, który spełnia następujące
warunki:
1) nie dokonał jeszcze podziału zysku;
2) nie przejął/nie przejmie działalności innego przedsiębiorcy;
3) nie został/nie zostanie utworzony w wyniku połączenia,
oraz:
4) działa w formie spółki kapitałowej, w której co najmniej 50% udziałów
lub akcji posiadają osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa i
5) co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego
obywatelstwa.

Deklaracja zawarta w
Aplikacji (formularzu
zgłoszeniowym)

Sposób oceny

(pkt)

0 pkt – Aplikujący nie złożył deklaracji o
kwalifikowalności Aplikującego jako
Beneficjenta końcowego do udziału w
projekcie

Wymagane minimum
punktowe
1 pkt

1 pkt – Aplikujący złożył deklarację o
kwalifikowalności Aplikującego jako
Beneficjenta końcowego do udziału w
projekcie

Posiadanie statusu, o którym mowa wyżej, będzie wynikało z prowadzenia
działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonej wpisem do
odpowiedniego rejestru.

2.

Terminowe złożenie
Aplikacji

Aplikujący deklaruje, że dysponuje niezbędnymi środkami w celu osiągnięcia
zakładanych przez Akceleratora celów programów akceleracji
.
Aplikacja została złożona i dostarczona do Akceleratora w terminie
obowiązującego naboru.
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Data złożenia i dostarczenia
Aplikacji (formularza
zgłoszeniowego)

0 pkt – Aplikacja nie została złożona i
dostarczona do Akceleratora w terminie
obowiązującego naboru

1 pkt

3.

4.

5.

Kompletność Aplikacji

Akceptacja regulaminu
naboru w Aplikacji

Złożenie oświadczeń i
deklaracji zawartych w
Aplikacji

Wszystkie wymagane informacje w Aplikacji zostały podane.

Treść Aplikacji (formularza
zgłoszeniowego)

Regulamin naboru został zaakceptowany przez Aplikującego.

Wszystkie wymagane oświadczenia w Aplikacji zostały złożone przez Aplikującego.

1 pkt – Aplikacja została złożona i
dostarczona do Akceleratora w terminie
obowiązującego naboru
0 pkt – co najmniej jeden element
wymaganych informacji w Aplikacji nie
został podany

Treść Aplikacji (formularza
zgłoszeniowego)

1 pkt – wszystkie elementy wymaganych
informacji w Aplikacji zostały podane
0 pkt – Regulamin naboru nie został
zaakceptowany przez Aplikującego

Oświadczenia zawarte w
Aplikacji (formularzu
zgłoszeniowym)

1 pkt – Regulamin naboru został
zaakceptowany przez Aplikującego
0 pkt – co najmniej jedno wymagane
oświadczenie w Aplikacji nie zostało
złożone przez Aplikującego

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt – wszystkie wymagane
oświadczenia w Aplikacji zostały złożone
przez Aplikującego
6.

Brak podstaw
uniemożliwiających
Aplikującemu
otrzymanie pomocy

Aplikujący:
1) nie jest podmiotem wykluczonym na podstawie art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
oraz w odniesieniu do Aplikującego nie zachodzą przesłanki określone w:
1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
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Deklaracja zawarta w
Aplikacji (formularzu
zgłoszeniowym)

0 pkt – Aplikujący nie złożył deklaracji o
braku podstaw uniemożliwiających mu
otrzymanie pomocy
1 pkt – Aplikujący złożył deklarację o
braku podstaw uniemożliwiających mu
otrzymanie pomocy

1 pkt

7.

8.

Posiadanie praw do
dysponowania
rozwiązania

Gotowość
technologiczna
rozwiązania

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 769);
2) art. 9 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358, z późn. zm.);
3) art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299);
4) art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn.
zm.);
5) art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06. 2014 r., str. 1, z późn. zm.);
6) § 4 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10
lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz.
2133).
Aplikujący posiada pełne prawa do rozwiązania opisanego w Aplikacji.

Rozwiązanie osiągnęło poziom gotowości technologicznej- co najmniej TRL5.
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Deklaracja zawarta w
Aplikacji (formularzu
zgłoszeniowym)

Treść zawarta w Aplikacji
(formularzu zgłoszeniowym)

0 pkt – Aplikujący nie złożył deklaracji o
posiadaniu pełnych praw do rozwiązania
opisanego w Aplikacji
1 pkt – Aplikujący złożył deklarację o
posiadaniu pełnych praw do rozwiązania
opisanego w Aplikacji
0 pkt – rozwiązanie opisane w Aplikacji
nie osiągnęło gotowości technologicznej
co najmniej na poziomie TRL5

1 pkt

1 pkt

9.

10.

Zgodność rozwiązania z
zasadami
horyzontalnymi

Aplikacja dotyczy
rozwiązania
wpisującego się w
Krajową Inteligentną
Specjalizację

Rozwiązanie Aplikującego jest zgodne z zasadami horyzontalnymi wymienionymi
w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. tj.:
1) promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji,
zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Wytycznymi w
zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 20142020
2) zrównoważony rozwój, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r.
Rozwiązanie opisane w Aplikacji wpisuje się w dokument strategiczny pn.
„Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, stanowiący załącznik do Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.

Oświadczenie i treść
zawarta w Aplikacji
(formularzu zgłoszeniowym)

Treść zawarta w Aplikacji
(formularzu zgłoszeniowym)

1 pkt - rozwiązanie opisane w Aplikacji
osiągnęło gotowość technologiczną co
najmniej na poziomie TRL5
0 pkt – Aplikujący nie złożył
oświadczenia o zgodności rozwiązania z
zasadami horyzontalnymi i/lub z
uzasadnienia wskazanego w treści
Aplikacji wynika, że rozwiązanie nie jest
zgodne z zasadami horyzontalnymi
1 pkt – Aplikujący złożył oświadczenie o
zgodności rozwiązania z zasadami
horyzontalnymi, a z uzasadnienia
wskazanego w treści Aplikacji wynika, że
rozwiązanie jest zgodne z zasadami
horyzontalnymi
0 pkt – Aplikacja nie dotyczy rozwiązania
wpisującego się w Krajową Inteligentną
Specjalizację
1 pkt – Aplikacja dotyczy rozwiązania
wpisującego się w Krajową Inteligentną
Specjalizację
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1 pkt

1 pkt

B. Kryteria merytoryczne
L/p

Nazwa kryterium

Poziom 1 – ocena Aplikacji
1.1.
Potencjał zespołu
Aplikującego
oddelegowanego do
programu akceleracji

1.2.

Potencjał modelu
biznesowego
Aplikującego

Opis kryterium

Źródło weryfikacji

Zgłoszony przez Aplikującego zespół:
•
Posiada adekwatne doświadczenie oraz dotychczasowe osiągnięcia w odniesieniu do zadań
realizowanych w ramach programu akceleracji, a umiejętności i kompetencje członków zespołu są
różnorodne i dostosowane do poszczególnych etapów programu akceleracji, tj. obejmują obszary
związane zarówno z procesami biznesowymi, jak również opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych
rozwiązań z obszaru specjalizacji wskazanym Aplikacji;
•
Dysponuje wiedzą (tzw. insight) uzasadniającą dlaczego rozwiązanie Aplikującego ma duże szanse na
powodzenie biznesowe w ramach programu akceleracji;
•
Jest liczbowo i jakościowo adekwatny w odniesieniu do specyfiki pomysłu biznesowego opisanego w
Aplikacji; deklaruje zaangażowanie co najmniej dwóch członków w program akceleracji w wymiarze co
najmniej 1 EPC (łącznie).
Model biznesowy Aplikującego charakteryzuje się zestawem cech stanowiących o jego wysokiej konkurencyjności i
przewadze rynkowej, wysokim poziomie innowacyjności, adekwatnym ryzyku biznesowym w kontekście założeń
programu akceleracji, a także opłacalności. W szczególności:
•
Opis modelu biznesowego jest wystarczający, aby zrozumieć jego mocne i słabe strony; udowadnia, że
rozwiązanie Aplikującego odpowiada na niezaspokojone potrzeby rynku polskiego i pozwala na osiąganie
strategicznej przewagi w odniesieniu do już istniejących rozwiązań na rynku globalnym; uzasadnia wybór
rynku poprzez wskazanie na jego kluczowe cechy, które są istotne pod względem udanej realizacji
modelu biznesowego;
•
Rozwiązanie Aplikującego posiada unikalne cechy w stosunku do już obecnych na rynku globalnym w
zakresie funkcjonalności, procesów i kluczowych elementów; jest ono trudne do odtworzenia dzięki
wysokiej jakości wykorzystanej technologii czy poziomie ochrony praw intelektualnych;
•
Rozwiązanie Aplikującego jest zgodne z założeniami programu akceleracji, a wobec niego nie zachodzą
istotne przesłanki utrudniające realizację założeń biznesowych na rynku docelowym;
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Sposób oceny

(pkt)

Wymagane minimum
punktowe

Treść zawarta w
Aplikacji

0-10 pkt

4 pkt

Treść zawarta w
Aplikacji

0-10 pkt

4 pkt

Opis modelu biznesowego uzasadnia wysokie prawdopodobieństwo opłacalności rozwiązania, w tym
wyjaśnia propozycję wartości, uwzględniając istotne elementy technologii i czynniki, które mają lub mogą
mieć wpływ na sukces biznesowy (np. struktura produkcji, sprzedaży czy kosztów).
Rozwiązanie Aplikującego ma duże szanse na udane pilotażowe wdrożenie w ramach programu akceleracji, w
szczególności:
•
Dotychczasowe działania ukierunkowane na rozwój rozwiązania udowadniają determinację i gotowość
zespołu do realizacji założonych celów; treść Aplikacji zawiera informacje ilościowe i jakościowe o
udanych etapach opracowania technologii zgodnie z dotychczasowymi założeniami;
•
Opisane rozwiązanie nie jest obarczone ryzykiem prawnym, technologicznym lub związanym ze zbyt
dużymi nakładami finansowymi na poziomie utrudniającym realizację założonych celów programu
akceleracji;
•
Opisane rozwiązanie znajduje się na poziomie gotowości technologicznej TRL5 lub wyżej umożliwiającym
opracowanie i przetestowanie MVP w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, przy współpracy z
odbiorcami technologii lub inwestorami zaangażowanymi w program akceleracji.
•
Opisane rozwiązanie zostało już zweryfikowane rynkowo i wdrożone na rynku zagranicznym, generuje
przychody.
Rozwiązanie Aplikującego:
•
Wpisuje się w jeden z obszarów specjalizacji programu akceleracji (biotechnologia farmaceutyczna,
biogospodarka oraz Przemysłowy Internet Rzeczy – IIoT);
•
W sposób istotny przyczynia się do pozytywnego wpływu na realizację zasad horyzontalnych UE
wymienionych w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, w
szczególności zasady zrównoważonego rozwoju poprzez opisanie w modelu biznesowym elementów,
które mają istotne znaczenie dla promowania ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania
zasobami, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków, różnorodności biologicznej,
odporności na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną
środowiska.
Aplikacja w sposób wyczerpujący opisuje potencjał współpracy z partnerem biznesowym biorącym udział w
programie akceleracji, w tym pozwala na stwierdzenie, że:
•
Rozwiązanie Aplikującego ma ścisły związek ze strategią partnera biznesowego (z wyzwaniami odbiorcy
technologii czy strategią i modelem biznesowym inwestora);
•

1.3.

Potencjał wdrożeniowy
rozwiązania

1.4.

Spójność wizji
Aplikującego z modelem
programu akceleracji

1.5.

Potencjał współpracy z
Partnerem Biznesowym
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Treść zawarta w
Aplikacji

0-10 pkt

4 pkt

Treść zawarta w
Aplikacji oraz
złożone deklaracje

0-10 pkt

4 pkt

Treść zawarta w
Aplikacji

0-10 pkt

4 pkt

Aplikujący posiada twórczą i jasną wizję współpracy z partnerem biznesowym, w tym uzasadnia dlaczego i
jak ta współpraca przyczyni się do osiągnięcia ich celów biznesowych;
•
współpraca ta może mieć istotny wpływ na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej odbiorcy technologii w
ramach pilotażowego wdrożenia czy realizację strategii inwestycyjnej inwestora (jeśli dotyczy).
Poziom 2 – ocena w ramach Open Call (Connect Verification Track)
Na podstawie Open Call Aplikacja jest pozytywnie weryfikowana przez Panel Ekspertów, tj. uzyskała ocenę na poziomie co najmniej 6 pkt. W przypadku nieosiągnięcia tego poziomu oceny Aplikant dostaje dodatkowe zadanie, w
związku z czym zapraszany jest na kolejną rundę naboru.
2.1.
Spójność wizji
Aplikujący udowodnił lub uzasadnił podczas spotkania online z Panelem Ekspertów, w tym w ramach prezentacji typu Open Call
0-5 pkt
3 pkt
Aplikującego z celami
pitch oraz sesji pytań i odpowiedzi:
programu akceleracji
•
Że model biznesowy rozwiązania uwzględnia minimalne wymagania będące warunkiem udziału w
programie akceleracji;
•
Dlaczego i jak jego rozwiązanie może być wdrożone w ramach programu akceleracji;
•
Że zespół wskazany w Aplikacji ma adekwatny potencjał niezbędny do realizacji założeń programu
akceleracji;
•
Rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia u odbiorcy technologii lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo
doprowadzenia do umowy przedinwestycyjnej (term sheet) z inwestorem w zakładanych przez Akcelerator
ramach czasowych.
2.2.
Spójność wizji
Aplikujący udowodnił podczas spotkania online z Panelem Ekspertów, w tym w ramach prezentacji typu pitch oraz
Open Call
0-5 pkt
3 pkt
komercjalizacji
sesji pytań i odpowiedzi, że:
rozwiązania z
•
Jest zaznajomiony z potrzebami partnerów biznesowych, w tym z wyzwaniami odbiorcy technologii i jego
potencjałem Partnera
rynku czy strategią inwestycyjną inwestora (jeśli dotyczy);
Biznesowego
•
Dokonuje trafnej analizy (i proponuje sposoby rozwiązania) problemów biznesowych odbiorców
technologii czy założeń inwestycyjnych inwestorów; potrafi wyjaśnić, jak jego rozwiązanie może
wpisywać się w lub przyczynić się do osiągnięcia ich celów biznesowych;
•
Identyfikuje obszary synergii w zakresie strategii komercjalizacji rozwiązania z uwzględnieniem celów
partnerów biznesowych.
Poziom 3 – ocena rozstrzygająca
3.1.
Zgodność rozwiązania z
Co najmniej 55% Aplikacji pozytywnie ocenionych na poziomie 2 powinny być zgodne z obszarami specjalizacji
Treść zawarta w
Nie dotyczy
Nie dotyczy
obszarami specjalizacji
programu akceleracji (biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka oraz Przemysłowy Internet Rzeczy – IIoT).
Aplikacji, lista
programu akceleracji
rankingowa
•
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uwzględniająca
ocenę na poziomie 1
i2
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